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Beste judoka’s 
Beste ouder(s), 
 
Gelieve de link onderaan in het document te volgen indien je wenst je kind (of jezelf) 
ingedeeld te zien in een judo-bubble! 
 
Inmiddels laten de opgelegde federale en gemeentelijke COVID-19 maatregelen het 
ons weer toe om onder bepaalde voorwaarden de trainingen terug op te starten. Dit 
kan enkel gebeuren onder de vorm van vaste bubbles van maximaal 10 personen. 
Judoka’s tot 12 jaar kunnen in de dojo trainen en voor de oudere judoka’s zijn buiten-
activiteiten opnieuw mogelijk. Als club hebben we besloten om hier maximaal gebruik 
van te willen maken, maar het stelt ons tevens voor heel wat organisatorische 
moeilijkheden. We doen daarom beroep op jullie hulp en 
verantwoordelijkheidsgevoel om ons in onze opzet, om op 23 februari de trainingen 
te heropstarten, te doen slagen. 
 
STAP 1 - Oplijsten van judoka’s  
 
We zouden graag een oplijsting maken van de judoka’s die exclusief voor JUDO kiezen 
als hun enige buiten-huiselijke begeleide activiteit. Zoals u waarschijnlijk al weet 
mogen kinderen tot 12 jaar momenteel slechts één begeleide activiteit beoefenen in 
vaste bubbles van maximaal 10 personen. Daar wij in de onmogelijkheid zijn om dit 
gegeven te controleren, doen wij beroep op jullie verantwoordelijkheidszin. De link 
voor deze keuze kan je onderaan in het document vinden en zal open staan tot 
woensdag 17/2 23:00. 
 
STAP 2 - Indeling van de bubbles 
 
Eens we weten hoeveel personen we moeten indelen, zullen de bubbles naar ons best 
vermogen gevormd worden op basis van leeftijd en kennisniveau. We willen deze stap 
afronden op 18 februari. Het spreekt voor zich dat er heel wat meer groepjes zullen 
zijn in vergelijking met de oude werking. 
 
STAP 3 - Trainingsuren 
 
Eens de bubbles gekend zijn zullen wij communiceren over de bubbles en de 
trainingsuren van elke bubble. De trainingen (50 minuten + 10 minuten ontsmetting 
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van de zaal) zullen vallen op dins- en vrijdagen tussen 17:30 en 20:30. We hebben ook 
een optie om eventueel zaterdagtrainingen te organiseren tussen 15:00 en 17:00. Ten 
laatste op zondag 21 februari communiceren wij over de samenstelling van de bubbles 
en de gekoppelde trainingsuren. De buitenactiviteiten voor de oudere judoka’s zijn 
gepland op dinsdagen van 19:00 - 20:00 en op zaterdagen van 10:00 tot 12:00. 
 
Daar we met zéér beperkte groepen zullen moeten werken, vragen we  éénieders 
engagement om maximaal deel te nemen aan de trainingen. Elke afwezigheid zal 
onvermijdelijk lijden tot een verlies aan mogelijkheid tot trainen van anderen. 
 
 
Gelieve hier de link ( https://www.formdesk.com/jcsinttruiden/bubbletraining ) en de 
QR-code naar het inschrijvingsformulier terug te vinden.  
 
Ons doel is om op 23 februari terug op te starten met de lessen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
Namens het bestuur en trainers, 
 
S. Pictoel 
 
 
 
 

QR code 
inschrijvingsformulier 


